
Онлайн състезание „ПрироДА – НАТУРА 2000“  

 

Въпросите от 1 до 15 вкл. имат само един верен отговор. 

Въпросите от 16 до 20 вкл. са със свободен отговор. 

Максимален брой токи за теста – 15 

Максимален брой точки за практическите задачи – 42 

Максимален брой точки в състезанието - 57 

 

1. Екологичната мрежа НАТУРА 2000 включва: 

А) защитени зони, обявени по директивата за птиците, и защитени зони, обявени по 

директивата за местообитанията 

Б) само защитени зони, обявени по директивата за птиците 

В) всички защитени територии в България 

Г) само защитени зони по директивата за местообитанията 

1т. 

 

2. Кое от следните твърдения за защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 НЕ е 

вярно? 

А) Частните земи, попадащи в НАТУРА 2000, стават държавна собственост. 

Б) В НАТУРА 2000 се включват защитени територии, запазващи режимите си. 

В) Частните земи, попадащи в НАТУРА 2000, запазват собствеността си. 

Г) Защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 са обявени по строги научни критерии. 

1т. 

 

3. Екологичната мрежа НАТУРА 2000 е изградена: 

А) само в България 

Б) само в страните на Балканския полуостров 

В) във всички страни в Европа 

Г) само в страните членки на Европейския съюз 

1т. 

 

4. Колко вида са защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000? 

А) два 

Б) три 

В) пет 

Г) шест 

1т. 

 

5. Екологичната мрежа НАТУРА 2000 е създадена, за да опазва: 

А) само най-ценните и застрашени от изчезване растения 

Б) само най-ценните и застрашени от изчезване животни 

В) само най-ценните и застрашени от изчезване местообитания 

Г) най-ценните и застрашени от изчезване биологични видове и местообитания 

1т. 

 

6.  В защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 човешкото присъствие е: 

А) абсолютно забранено 



Б) допустимо след специално разрешение 

В) позволено 

Г) допустимо само в определени за целта места 

1т. 

 

7. Колко процента от територията на страната ни обхваща екологичната мрежа 

НАТУРА 2000? 

А) 90% 

Б) 68% 

В) 34,4% 

Г) 24,4% 

1т. 

 

8. Кое от посочените твърдения за мрежата НАТУРА 2000 е вярно? 

А) Мерките и режимите в защитените зони ограничават туризма, лова и риболова, като 

влошават условията за живот в тях. 

Б) Мерките и режимите в защитените зони допринасят за лова, като подобряват 

условията за живот на дивеча и увеличават неговия брой. 

В) Мерките и режимите в защитените зони абсолютно забраняват изграждането на 

всякаква нова инфраструктура. 

Г) За защитените зони от НАТУРА 2000 няма създадени мерки и режими на опазване. 

1т. 

 

 

9. Икономическите дейности в защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 са: 

А) абсолютно забранени 

Б) допустими в определени защитени зони 

В) разрешени 

Г) допустими след специално разрешение 

1т. 

 

10. Коя от изброените защитени територии е национален парк? 

А) „Златни пясъци“ 

Б) „Беласица“ 

В) „Централен Балкан“ 

Г) „Шуменско плато“ 

1т. 

 

11. Коя от изброените защитени територии е природен парк? 

А) „Пирин“ 

Б) „Рила“ 

В) „Витоша“ 

г) „Централен Балкан“ 

1т. 

 

 

12. Кой от изброените резервати НЕ е разположен в Национален парк „Рила“? 



А) „Юлен“ 

Б) „Ибър“ 

В) „Централен рилски резерват“ 

Г) „Парангалица“ 

1т. 

 

 

13. Виа Понтика е миграционен път на птиците, който преминава през България 

по: 

А) поречието на река Марица 

Б) Черноморското крайбрежие 

В) поречието на река Места 

Г) поречието на река Струма 

1т. 

 

 

14. Кой от изброените бозайници е световно застрашен вид? 

А) чакал 

Б) видра 

В) лисица 

Г) благороден елен 

1т. 

 

 

15. Ендемитът е биологичен вид, който е: 

А) оцелял от минали геологични епохи 

Б) разпространен на големи части от всички континенти 

В) разпространен в ограничен географски район 

Г) изчезнал 

1т. 

 

 

16. Избройте 10 световно застрашени вида животни, срещащи се в България. 

Максимален брой точки – 10 

  

17. Напишете имената на видовете от съответната снимка. 

1. Обикновена блатна костенурка 

2. Лалугер (Европейски лалугер) 

3. Авлига (мъжка) 

4. Голям синигер 

5. Жаба дървесница 

6. Пчелояди 

7. Скален орел 

8. Елен лопатар 

9. Леопардов смок 

10. Лопатарка (Бяла лопатарка) 

Максимален брой точки – 10  



 

18. В таблицата срещу всеки от посочените резервати оградете буквата, която 

съответства на целта на опазване на всеки от тях. 

 

Резерват Цел на опазване 

„Сребърна“ а б в г д 

„Джендема“ а б в г д 

„Камчия“ а б в г д 

„Узунбоджак“ а б в г д 

„Парангалица“ а б в г д 

 

а) Опазване на естествени лонгозни (заливни) гори. 

б) Опазване на вековни гори от дъб и източен бук. 

в) Опазване на птици. 

г) Опазване на девствени смърчови гори. 

д) Опазване на местообитание на диви кози. 

Максимален брой точки - 5 

 

19. Избройте шестте категории защитени територии в България. 

1. Национален парк 

2. Природен парк 

3. Резерват 

4. Поддържан резерват 

5. Защитена местност 

6. Природна забележителност 

Максимален брой точки - 6 

 

 

20. Избройте всички природни паркове в България. 

1. Витоша 

2. Златни пясъци 

3. Българка 

4. Шуменско плато 

5. Врачански Балкан 

6. Странджа 

7. Персина 

8. Русенски лом 

9. Рилски манастир 

10. Сините камъни 

11. Беласица 

Максимален брой точки - 11 

 

 


